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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

دور جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة 
 الفنية ووظائفها

  من جدول األعمال المؤقت10-8البند 

ة آجماعة   تعمل جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والم   -1 ساعدة الفني
دابير                   ة لت ة المؤقت ة للهيئ دورة الثاني ها خالل ال ذ تأسيس عمل غير رسمية مفتوحة العضوية وذلك من

وآان الغرض األساسي من تشكيل جماعة العمل هذه هو إعداد خطة  . 1999الصحة النباتية في عام  
ا وو       ر مع       استراتيجية وبلورة تقييم قدرات الصحة النباتية؛ إال أّن دوره ى حد آبي رت إل ا تغّي ظائفه

الخطة (ورغم مواصلة العمل في بعض مكونات جماعة العمل ). أنظر الملحق األول  (مرور الزمن   
ايير    ، آانت معظم أنشطة    )االستراتيجية، برنامج العمل، استعراض الميزانية، أولويات وضع المع

دابير             ة لت ة المؤقت ا وبطلب من الهيئ ة     جماعة العمل مخصصة بطبيعته ة أو من هيئ  الصحة النباتي
ًا لمساعدتها                . مكتبها ة حالي ّم جماعة قائم وتعتبر هيئة مكتب الهيئة المؤقتة بالفعل جماعة العمل أه

ة ا اإلداري ة مهامه ى تأدي ا  . عل ل وهيكله ة العم ة دور جماع ررت مناقش د ق ة المكتب ق ت هيئ وآان
 . تحسين النظام الحاليووظائفها من أجل تحليل الوضع الراهن والنظر في إمكانات

ا              -2 ا وترآيبته ة دوره تراتيجي والمساعدة الفني التخطيط االس ة ب وناقشت جماعة العمل المعني
وبر    ي أآت ه ف ذي عقدت اع ال ي االجتم د ف دى البعي ى الم رين األول /عل ل . 2003تش تذآرت عم واس

واعترفت بوقع  . الالجماعة في السنوات الماضية، ال سيما وضع الخطة االستراتيجية وخطة األعم          
 .هاتين الخطتين على زيادة حجم التمويل في منظمة األغذية والزراعة

ق بعمل                -3 ة المكتب وتتعّل ة وهيئ ة المؤقت ة قضايا حددتها الهيئ آما ناقشت جماعة العمل جمل
 . جماعة العمل

 :وتشمل تلك القضايا -4
 
اعدة  ال تملك جماعة العمل دائمًا الوقت الكافي لمعالجة الق       -1 ضايا الفنية الخاصة بالمس

 .الفنية
 .ليست هناك اختصاصات رسمية لجماعة العمل  -2
 .هيكل جماعة العمل غير مّتزن حيث أّن عدد الممثلين من البلدان النامية غير آاٍف  -3
 . تطرح العضوية المستمّرة مشكلة خاصة بالنسبة إلى الحاضرين من البلدان النامية  -4
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ذه القضايا،          وناقشت جماعة   -5 اد حل له ة إليج ارات الممكن  العمل مجموعة واسعة من الخي
رة اجتماعات                        د فت ة وتمدي اعدة الفني ائل الخاصة بالمس ة عن المس ائل اإلداري ومن بينها فصل المس

 . جماعة العمل آي تتسّنى معالجة المسائل الخاصة بالمساعدة الفنية آما يلزم

ة الع   -6 ر جماع ات نظ ت وجه د تباين زة    وق اء أجه ق بإنش ا يتعل ي م ل ف ة(م لة ) فرعي منفص
ة  اعدة الفني تراتيجي والمس التخطيط االس ة ب مية معني ًا،  . ورس تبعد نهائي م تس رة ل ذه الفك ع أّن ه وم

ك             د العضوية وسوى ذل ق جماعة العمل     . سادت شكوك بشأن الكلفة وطريقة العمل وتحدي م تواف ول
ة            على التوصية بإضفاء الطابع الرسمي على الهي       دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت اآل اإلدارية للهيئ

 .قبل دخول النص المنّقح لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات حّيز التنفيذ

 :وإّن جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية -7
اهمتها ف              اعترفت  -1 ز    بالدور الهام جدًا الذي اضطلعت به جماعة العمل وبمس ي تعزي

 .مكانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وزيادة التمويل لها
 . بأهمية العالقة القائمة بين التخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنيةاعترفت  -2
ن اعترفت  -3 تفادة م ن االس ل مّكنت م ة المفتوحة العضوية لجماعة العم أّن الطبيع  ب

ا بهذا الموضوع وأعطت قدرًا آبيرًا من       مساهمات األطراف المعنية أآثر من سواه     
 .المرونة

 . وجود بعض العقبات التي تعترض العمل الحالي لجماعة العملالحظت  -4
ة                 أوصت  -5 ة الدولي نّقح لالتفاقي ور دخول النص الم تقبل ف ي المس ليم ف  بإقامة هيكل س

 .لوقاية النباتات حّيز التنفيذ
دان              ، آتدبير مؤقت، بأن تسعى األما      أوصت  -6 ين من البل ى تيسير مشارآة ممثَل ة إل ن

 .النامية عن آل إقليم من أقاليم المنظمة في االجتماع المقبل لجماعة العمل
ألة              الحظت  -7  أنه ستتّم الدعوة إلى عقد اجتماع لجماعة عمل متخصصة للنظر في مس

 .المساعدة الفنية
الي ا أوصت   -8 ة العمل بمواصلة اإلشراف اإلداري والم ائل  جماع ى المس امل عل لش

 .الخاصة بالمساعدة الفنية

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -8
ي   -1 ر ف ة       تنظ اعدة الفني تراتيجي والمس التخطيط االس ة ب ل المعني ة العم  دور جماع

 . عليهماتعّلقوهيكلها و
والمساعدة الفنية  على توصيات جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي     توافق  -2

 . بشأن دورها وترآيبتها على المدى البعيد
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 الملحق األول

الوظائف والمهام التي أناطتها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بجماعة العمل غير الرسمية 
 المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية

  1999تشرين األول /أآتوبر: االجتماع الثاني للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

أنشأت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثانية جماعة عمل مفتوحة  -1
 .العضوية برئاسة رئيس الهيئة المؤقتة لمساعدة األمانة على صياغة الخطة االستراتيجية

ئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثانية إنشاء جماعة عمل مفتوحة وقررت الهي -2
 :العضوية معنية بالمساعدة الفنية آي تتولى

 .تحديد أدوار التنسيق الممكنة للهيئة المؤقتة -1
 . استعراض نتائج المشروع الرائد في نيوزيلندا -2
شطة التي يتعّين على الهيئة المؤقتة استنادًا إلى نتائج االستعراض، التوصية باألن -3

 .تنفيذها في المستقبل في مجال المساعدة الفنية

  2001نيسان /أبريل: االجتماع الثالث للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

قررت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة أنه يتعّين على جماعة العمل  -3
 :المفتوحة العضوية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنيةغير الرسمية 

 .العمل على بلورة إجراءات محددة الختيار المواضيع وتحديد األولويات للمعايير -1
النظر في الموارد المحتملة من البنك الدولي والمصارف اإلقليمية وبرنامج األمم  -2

 .ؤقتة، بما في ذلك المساعدة الفنيةالمتحدة اإلنمائي لدعم برنامج عمل الهيئة الم
إيضاح الغرض من مشاريع القواعد ووضعها، باإلضافة إلى إطار عمل لحساب أمانة  -3

طوعي وحساب أمانة قائم على االشتراآات الطوعية المقّدرة، مع مراعاة غيرها من 
 .آليات حساب األمانة الموجودة ومع النظر في اآلليات التي تضمن شفافية الميزانية

وضع قواعد لرعاية المعايير من شأنها أن تضمن شفافية العملية ومشارآة البلدان  -4
 .النامية في صياغة المعايير

  2002آذار /مارس: االجتماع الرابع للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 :إّن االجتماع الرابع للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -4
ة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية بمعنى وافق على أن تنظر جماع -1

الشفافية في إطار ميزانية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والحاجة إلى إجراءات خاصة 
 .بالتخطيط إلجراءات الميزانية واستعراضها وتقييمها

تعليم آي أوصى جماعة العمل بوضع خطة عمل إلقامة عالقات بمؤسسات األبحاث وال -2
 .تدرسها الهيئة المؤقتة في دورتها الخامسة

وافق على أن تناقش جماعة العمل وأن تعمل على وضع برنامج لمساعدة األعضاء على  -3
الحصول على قدر أآبر من التمويل من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من البرنامج 

 .العادي للمنظمة
توجيهية عن ترآيبة جماعات العمل وافق على أن تعّد جماعة العمل خطوطًا  -4

 .المتخصصة وعقد اجتماعات لها في إطار الهيئة المؤقتة
 .أوصى بأن تجري جماعة العمل تحليًال لمزايا حساب األمانة وسيئاته -5



4 ICPM 04/10 
 

ICPM 04/J1297a 

أّيد االستعانة بجماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة  -6
صصة للمساعدة الفنية، اعترافًا بالحاجة إلى تولي الفنية على اعتبارها جماعة عمل مخ

 .الخبراء التعاطي مع بعض جوانب المساعدة الفنية
قّرر أن تستعرض جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة  -7

الفنية االقتراحات الخاصة بمواضيع جديدة للمعايير والتوصية باألولويات االستراتيجية 
 .ايير الجديدة التي لم تنظر لجنة المعايير بعد في مشاريعهاللمع

  2003نيسان /أبريل: االجتماع الخامس للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 :إّن االجتماع الخامس للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -5
انات العلمية وافق على أن تدرس جماعة العمل إجراءات التعاطي مع استعراض البي  -1

وتعديل المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية تمهيدًا لعرضها على الدورة السادسة 
 .للهيئة المؤقتة

وافق على أّن اإلجراءات التي أعّدتها جماعة الترآيز المعنية بوضع المعايير   -2
وتعليقات المشاورة الفنية الخامسة عشرة بشأن اإلجراءات، ستخضع لالستعراض 
من جانب جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة 

 .الفنية
قرر أن تستعرض جماعة العمل ميزانية البرنامج التي أعّدتها األمانة وأوصى بإدخال   -3

آما أوصت ]. وبإحالتها إلى هيئة مكتب الهيئة المؤقتة[تعديالت بحسب المقتضى 
 . ج عمل جديد لسنة مقبلة واحدةجماعة العمل باتباع برنام

 


